
DPS.159.ZP.32.2021

Strzelce Op., dnia 2LOL202Ir.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaptasza do zŁożenta ofert na rcaltzację zadanta, którego wartość nie ptzekacza
kwoĘ 130000 złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dniall
września 20t9r. Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja urządzeń dźrvigowych w Domu
Pomocy Spolecznej w Strzelcach Op. z filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest stała konserwacja urządzen dźwigowych w naszych domach:
1.1.Dom PomocySpołecznej wStrzelcach Op.ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.
1.2. Dom Pomocy Społecznej Filia Szymiszów ul. ul. Strzelecka 2, 47-100 Strzelce Op.
1.3. Dom Pomocy Społecznej Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica wg

załącznika nr 1 na zasadach:
1.4. W ramach prowadzonej konserwacji Wykonawca zobowiązuje się do:
a) utrzymania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną i
bezpieczną eksploatację, poptzez prowadzenie stałych czynności konserwacyjnych
powierzonych urządzen, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnta 29 pńdziemika ż003 w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektórychurządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193
poz.1890) oraz innych właściwych przepisów prawa;
b) wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z instrŃcją producenta urządzenia oraz
zakresęm robót konserwacyj nych;
c) przeprowadzania w terminie pomiarów skuteczności dzińania elektrycznych urządzeń
ochronnych i badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych dźwigow - raz w roku
kalendarzowym, jak równiez - dodatkowo - po naprawach w zakresie elektrycznym,
wymagających przeprowadzenia pomiarów jw. Prace pomiarowe Wykonawca rozliczy w
oparciu o protokóły ich wykonania i protokoŁy badań bez osobnego zlecenia.
d) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji wszystkich urządzeń dźwigowych
należących do DPS-u.
e) Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych zlęceń i odrębnego wynagrodzenia do
udziaŁu w badaniach technicznych urządzenia dźwigowego, przeprowadzartych przęz Urząd
Dozoru Technicznego
1,5. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy
1.6. Faktury będą wystawiane kazdorazowo po wykonaniu poszczególnych usług.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3LI2.202Ir.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
l.Druk - formularz oferty,

1



ż.Zńącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej - Załącznik nr 2,

4. Kserokopia uprawnień elektrycznych i do prowa dzęnia konserwacj i vrządzen
dźwigowych- Zńącznik nr 3.

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa kunert - st. inspektor ds. zam. publicznych

_tel77l461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,

47-I00 Strzelce Op. email: przetargi@.dps.strzelceop.p1
o w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata skowronek -st. inspektor

gospodarczy tel. 77l 46I-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce op., ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 28.01.202tr. do godz. 15.00
Oferty należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotvczące przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
2. ZŃącznik nr 1

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyj na o ptzetwarzaniu danych.

Otrrymują:
l. x adresat
ż.x ala


